
                                       
                             Република Србија 
       МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА 
Одељење за имовинско-правне и заједничке послове                                 
                                Број: 1793-15/16  
                     Датум: 11. септембар 2015. године 
                                     Б е о г р а д 
 
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», 
бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку сачињава 
 
 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА  
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

за јавну набавку добара у отвореном поступку  
- Набавка намештаја за потребе опремања простора за одржавање састанка 

Министарског савета ОЕБС у децембру 2015. год - 
редни број ЈНОТ 16/2015 

 
 

на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 
10. септембра 2015. године  у 12:18 часова: 
 
 

1. Питање заинтересованог лица: 
Да ли је као доказ о извршеној испоруци канцеларијског намештаја могуће 
поднети потврду референтног наручиоца у сличној форми (не експлицитно 
истој) као тражена потврда 6.7, обзиром да већ поседујемо потврде референтних 
наручиоца које су нам издате за потребе сличне јавне набавке канцеларијског 
намештаја у јуну 2015. године? 
 

1. Одговор Комисије: 
Потврда референтног наручиоца може бити издата на другом обрасцу, али је 
потребно да садржи све тражене податке који су наведени у Обрасцу 6.7 као и 
да буде наведено да се издаје за потребе учешћа у поступку јавне набавке 
добара, Набавка намештаја за потребе опремања простора за одржавање 
састанка Министарског савета ОЕБС у децембру 2015. године.   
 

2.Питање заинтересованог лица: 
Да ли је потврду наручиоца, уместо обрасца 6.7 могуће доставити потврду 
наручиоца на енглеском језику уз коју би били приложени оверене копија 
уговора о испоруци и спецификација испорученог канцеларијског намештаја? 
 

2. Одговор Комисије: 
У конкурсној документацији, у делу 4. Упутство понуђачима како да сачине 
понуду, под тачком 4.1), одређено је да понуда мора да буде састављена на 



српском језику. Уз сва документа која се достављају на енглеском језику 
потребно је доставити и оверен превод истих. 
И у овом случају, као и код претходног питања, потврда може бити на другом 
обрасцу, али мора да садржи све тражене податке који су наведени у Обрасцу 
6.7. 
   

3. Питање заинтересованог лица: 
 
Које су пројектом предвиђене боје природне коже за тапацирање намештаја на 
позицијама 13, 14, 15, и 18, обзиром да се тражи да се у понуди доставе узорци 
коже који су : 

- „у складу са постојећим намештајем“ – за тапацирани намештај на 
позицији 13, 14, и 15; 

- достављање „узорака у минимум три нијансе ове боје“ – за клуб фотељу 
(позиција 18)? 

 
3. Одговор Комисије: 

За намештај на који је у Техничкој спецификацији, у Табели 1, наведен под 
редним бројевима 13, 14, и 15, потребно је доставити узорке природне коже у 
минимум пет боја од којих у браон, црној и зеленој.  
Уз свако од тражених добара која су наведена у техничкој спецификације је и 
слика, како би заинтересована лица лакше стекла утисак о дизајну и облику који 
добра треба да задовоље. 
Што се тиче ставке која је у Техничкој спецификацији, у Табели 1, наведена под 
редним бројем 18, потребно је доставити узорке у три нијансе браон боје.  
 
Ова појашњења чине саставни део конкурсне документације. 
 

Комисија за јавну набавку 
 
 
 

објавити на: 
- Порталу јавних набавки 
- интернет страници наручиоца 

 
 


